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PIDZIESICIOLECIE

SAMORZDU KRAKOWA
1866— I916

NAPISA DR. JAN ST. BYSTRON.

I. Ludno.

Charakterystyczn cech wspu-tezesnego

rozwoju spoecznego jest fakt, e ludno
coraz to bardziej skupia si koo wielkich

centrów. Rozwój wielkich niiasl jest zjawi-

skiem nieodczneui od epoki kapilalstycznej

i tak znamienneui dla czasów, w których

yjemy. Miasta rosn w bardzo wysokiem
tempie, daleko szybciej ni hulno caego

*) Literatura, dotyczca stanu ludnociowego i go-

spodarczego Krakowa, jest bardzo uboga. l).>póki

nie ukae si przygotowane do druku wielotomowe
wydawnictwo jubileuszowe powicou'- miastu, ska-

zani jestemy na czerpanie wiadomoci z 12 do
tychczas wyszi'ycli zeszytów »Statystyki miasta Kra-

towa*, opracowiinych w miejskiein Biurze staty-

stycznem, tudzie ze sprawozdt rónych komisyj
Rady miejskiej i opisów miejskich urzdze; uro-

bienie sobie na tej podstawie pogldu na ca/o
nie jest rzecz -fatw. Z prac naukowych wymieni
pragn z zakresu dem"grat'ii miasta: R. Sikorski,

Kraków w roku 1900 oraz jego podzia administra-

cyjny w cigu XIX stuleiia. Krjików 1904-, odbitka

z kalendarza Czecha na r. 190 i-, str. 24; J St. Hy
stro. Rozwój demograficzny dzielnic Krakowa
(Tworzenie si centrum wielkomiejskiego w Krako-
wie); ^Ekonomista*, rok X\\ 1915. t. 1 i 2. str.

112— 160 i 14 tablic litogr. ; z zaKresu gospodarki

miejskiej: E. Strassburger . Gospodarka nnszych
wielkich miast, Warszawa, ód, Kraków. Lwów,
Pozna, na podstawie budetu na r. 1911 w poró-

wnaniu z latami poprzedniemi, Kraków- Warszawa,
1913, str. 566.

kraju. Jeeli bierzemy pod uwag Galicy,
to oba wielkie miasta, Kraków i Lwów,
jeszcze w r. 1857, stanowiy zaledwie 2'47o
ludnoci caej Galicyi ; w r. 18()9 2'5, w na-

stpnych dziesicioleciach 3'0, .-^1, 3"4, 4"5.

Powstaj miasta, rozwijajce si z zawrotn
niemal szybkoci, jak wikszo ameryka-
skich centrów przemysowych, a na ziemiach

polskich taka np. ód lub Sosnowiec, po-

wstae z pocztkiem wieku, a wykazujce
obecnie kilkaset, wzgldnie kilkadziesit-

tysiczn ludno.

Kraków tak szybkiego rozwoju nie wy-
kazuje. Nie bdc zruiczniejszem centrum
przemysowem, rozwija si stosunkowo po-

woli, cho wytrwale. W cigu dugich wie-

ków kilkakrotnie zna Kraków chwile wie-
tnoci i nastpnie czasy upadku : pierw.szym

takim okresem zwrotnym byo przeniesienie

stolicy królewskiej do Warszawy, drugim
upadek Kzcczypospolilej, trzecim upadek
Wolnego Miasta. Konlon graniczny, cigncy
si tu na pónoc od Krakowa, oddziela
ode naturalne tereny jego wpywów, dzi-

siejsze gubernie piotrkowsk i kieleck, utru-

dniajc rozwój miasta. Upadek samodziel-

noci Krakowa odbija si na miecie bez-

wzgldnym ubytkiem ludnoci, ale to ju
ostatni z tych okresów zwrotnych. Od tego
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czasu miasto rozwija sig wytrwale, sku[)ia-

jjjc coraz to liczniej lii(ino(' ok(ilicziia, przc-

oi^raajc si wewntrznie, sowem, wyka-

zujcie w ostatnich latach typowe cechy roz-

woju wielkomiejskiego, uwydatniajce si
zwaszcza w i'ozsz(M'zeniu miasta pr'zez przy-

czenie gmin poihniejskich. Ogóhiy pogld
na rozwój miasta w ostatnich kilkudziesiciu

latach daj nastpujce cylry paiistwowyci)

spisów ludnoci, przeprowadzonych w okre-

sach dziesicioletnich :

Rok:
Ilo stosunek

mieszkaców : rozwój u

:

1857 -41.086 100
1869 49.835 121

1880 59.830 141

1890 69.130 168
1900 . 85.274 207
1910 142.518 347

a. razem z wojskiem

1880 66.097

1890 74.601

1900 91.323

1910 151.886

Jak wiadomo, przyrost naturalny ludnoci

jest w miastach niewielki, niszy od prze-

citnej dla caego kraju, rozrost zatem njiasta

tómaczy si w pierwszym rzdzie imigracy
Powstaje riiral exodus, wyludnianie si wsi,

denie ludnoci wiejskiej i maomiejskiej

do skupiania si w wikszych centrach aglo-

meracyjnych. Im miasto wiksze, tern wiksz
ma si przycigajc, tem wiksze rzesze

skupia corocznie. Proces taki widzimy i w Kra-

kowie; ciekaw illustracy cyfrow daje

statystyka przynalenych do miasta, która

w r. 1880 w^ykazuje jeszcze 55'4% przy-

nalenych, za w dw^adziecia lat póniej
zaledwie 347o ; coraz wicej zatem ludnoci
nieprzynalenej do miasta w niem si znaj-

duje. Ale zarazem, im miasto w^iksze, tem
te szerzej promieniuje, tem dalej siga swym
wpywem. Do miasteczka powiatowego dy
ludno powiatu, do wikszych miast ludno
wikszej poaci kraju, do miast w^ielkich

ludno z caego kraju i z za jego granic.

Ludno, pochodzca z za miasta, stoi zawsze

w odwrotnym stosunku do oddahniia tery-

toryahiego miejsca f)ochodzenia ; twr)rz si
w ten spos(')b koa koncentryczne, z których

najbhsze wykazuj znaczn emigracy do

miasta, dalsze nisz; [)rócz nich take i mia-
sta })i'owincyonahie maj sta tendency
przesiinUania si do wikszych miast.

Pierwsze takie koo koncentryczne stano-

wi dla Krakowa najblisze powiaty : Hochnia,

Chrzanów, Kraków, Mylenice, Podgórze, Tar-

nów, Wadowice i Wieliczka ; wedle spisu z r.

1880 przybyo z tych powiatów 18.857 osób,

tj. 23'47o ludnoci caego miasta, w r. 1900
22.747 osób, tj. 26'()7e- Znaczniejsz cyfr
wykazuje te gubernia kielecka, chocia
przedzielona granic; najwikszy udzia maj
tu niewtpliwie nadgraniczne powiaty: olkuski,

miechowski, moe i piczowski. Drug sfer
oddziaywania miasta stanowi powiaty

:

Biaa, Brzesko, Jaso, Limanowa, Nowy Scz,
Bzeszów, ywiec, i tak dalej, w miar od-

dalenia ; oczywicie mamy tu do do czynienia

przedewszystkiem z Galicy zachodni, gdy
wschodnia znajduje si w obrbie dziaania

przycigajcego do Lwowa, miasta wikszego
i stoecznego. W kadym razie wzrostowi

miasta odpowiada wzmoony przypyw lu-

dnoci z dalszych okolic, i to nietylko z kraju,

skd idzie ludno robocza, ale i za granicy,

skd przyjedaj handlowcy i przedsibiorcy

przemysowi, majcy coraz to wicej inte-

resów^ w rozwijajcem si miecie. Z krajów

austryackich wywiera Kraków^ wpyw przy-

cigajcy przedewszystkiem na lsk, wmnit'i-

szym stopniu na Czechy.

Podnie naley, e mhno utrudnionych

warunków^ i zupenego braku ruchu handlo-

wego pomidzy dzielnicami, znajdowaa si
zawsze w Krakowie znaczna ilo osób z za-

boru pruskiego a przedewszystkiem z Kró-

lestwa i Krajów Zabranych, wzmoona
zwaszcza po r. 1905, w^skutek dziaa re-

wolucyjnych i strejku szkolnego.

Z ludnoci wic, przebywajcej w Krako-

wie w r. 1880, zaledwie 51% urodzio si
w Krakowie; dwadziecia lat póniej pro-

cent ten zmniejszy si do 397 7o- Ale te
nie wszyscy urodzeni w Krakowie zostaj
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w miecie; znaczna icli ilo einigrujo z mia-
sta, lulajc si(» na prowincyc, luh le j)rz(^-

siedla si do miast jeszcze wikszych, |ji'ze-

dewszystkien) do Wiednia, który posiada

znaczne, przewanie niezasuone sympatye
Krakowian. Zaledwie (k)7o (wedle stanu

z 190U r.) pozostaje w miecie. Dla ilustracyi

poda mona cyfry: przy spisie z r. 190Ó
byo w Krakowie osób w Wiedniu urodzo-

nych 415, w Wiedniu Krakowian z pocho-

dzenia 1980.

Wzrasta zatem miasto, ale wzrasta ró-

wnie i jego najblisza okolica. Wiele osób,

pracujcych w miecie, osiedla si w gmi-
nach podmiejskich, znajduje tam mieszkanie

tasze i ponoszc nmiejsze ciary na rzecz

gminy
;
podobnie wiele zakadów, zwaszcza

przemysowych buduje si poza obrbem
granicy, co jest dogodniejszem ze wzgldów
materyalnych, a prócz lego choby z tej

prostej przyczyny, e w samem miecie nie

ma ju miejsca. Rzeczywicie Kraków^ przed

wcieleniem gmin miejskich by miastem nad-

miernie zaludniouem. Podczas gdy we Lwo-
wie przypadao w r. 1900 na 1 km^ 4.99G
mieszkaców, w Podg(')rzu 3.)^1'2, w Prze-

mylu 2.81 8, w Koomyi 84)5, z innych miast

w Wiedniu 9-410, Ciracu ().270, Bernie ().432,

to w Krakowie, liczcym w^raz z boniami
6-88 km^ wy[)adao "na km- 13.273, bez

boni za, które, jako ni(v.ai)ud()wane, naley
odliczy, obszar wynosi 5'77 km'-, czyli na

km^ 15.851, cyfra ogromnie wysoka; z nast
austryackich jedynie Praga wykazuje zbli-

on, 14.339. .leeli zwrócimy nastpnie
uw^ag, e nawet mae miasta, jak trzydzie-

stotysiczna Koomyja czy Tarnopol mogy
si rozwija na obszarze czterdziestu czy

pidziesiciu km-, a [)itnastotysiczny Nowy
Scz na obszarze 1 1 km-, a wic blisko

dwa razy w-ikszym, to lueilogeidne warunki
rozWoju Krakowa wystpi we waciwem
wietle. Oczywicie, rozwój miasta, jako sku-

pienia ludnoci, nie jest przez to powstrzy-

many, chocia rozwój miasta — jednostki

administracyjnej z koniecznoci musi by
mocno skrpowany. Wyrastaj gminy pod-

miejskie kosztem miasta. 1 tak, w okresie

1890 — 1900, poprzedzajcym przyczenie
administracyjne szeregu gmin, Kraków^ sam
ma tylko 22'427o przyrostu ludnoci, a

29"567o przyrostu domów, gminy za pod-

miejskie, zwaszcza niektóre, rozwijaj si
wprost fenomenalnie:

"/„ przyrostu

ludnoci: domów:

, Ludwinów . 2434 135-89

Dbniki . . . 226-25 110
Czarna Wie 7929 60
Grzegórzki 75 86-48

Rzecz prosta, e zmienia si charakter

gminy : z wiejskiej zmienia si w przedmiej-

sk, w niektórych czciach nawet w nuej-

sk. Miasto nie znajdujc dla siebie miejsca

w zbyt ciasnych granicach dotychczasowego
obszaru, rozszerza swój zakres dziaania

gospodarczego na tereny przylege, które

rozwijaj si w ten spos(')b kosztem miasta.

W r. 1902, w czasie spisu przemysowego,
liczono na 174 zakadów fabrycznych i zna-

czniejszych przedsibiorstw przemysowych
88, a wic wncej ni poow w obrbie
gmin podmiejskich.

Stan ten by oczywicie nienormalny.

(Iminy ssiednie rozwijay si kosztem mia-

sta, czerpic z jego bliskoci najrozmaitsze

korzyci, korzystajc z urzdze miejskich,

sowem z wszystkiego, co wiksze miasto

moe zapewni swym mieszkaiicom, nie przy-

czyniajc si w^ zamian niczem, owszem,
niejednokrotnie przynoszc szkody, eby
wsponmie tylko niebezpieczestwo zawle-

czenia zarazy do miasta, czemu sprzyja
zupeny brak urzdzeii .sanitarnych w tych

gminach. Nastpnie przeksztacanie si ob-

szarów wiejskirh na poaci o charakterze

miejskim wymagao odpowiednich urzdze,
które przekraczay mono finansow gmin;
zreszt, jednolito administracyi caego ob-

szaru miejskiego bya wskazana ju choby
jego topograficzn i gos])odarcz jednolitoci.

Zadania oczywicie, jakie miasto przyjimije

na siebie w razie przyczenia znaczniej.szych

obszarów nie s bynajmniej lekkie i wyma-
gaj znacznych wkadów pieninych, celem
udostpnienia wszystkim dzielnicom miasta
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odpowiednich in*/-:jdz(M'i jjiko to : hnikcny,

kaiiJilizacyi, owietlenia, wo(lociHg(')W, szk(')l

itd., ale z drugiej strony gwaranlujji one

ws/eeiistronny i racyonalny rozwi')] miasta.

l)o|)rowa(izenie do skutku odpowieiJnieh

uchwa w sprawie zwik.szenia teryloryuni

miejskiego jest, bezwtpi(>nia. punktem zwro-

tnym w hisloryi miasta. Po dugich hada-

niacli i przewlekych [)(>rlraktacyach zo-

stay przyczone do gminy miasta Kra-

kowa na mocy ustawy z dnia 13. listopada

1909 gminy: Zakrzówek, Dbniki, Pówsie
Zwierzynieckie, Zwierzyniec, Czarna Wie
z Kawiorami, Nowa Wie Narodowa, obzów,
Krowodrza, cz Prdnika Biaego, cz
Prdnika Czerwonego z Olsz, Grzegórzki-

Piaski, dalej obszary dworskie : Zakrzówek,
Dbniki, Pówsie Zwierzynieckie, Zwierzy-

niec. Ustaw z dnia 10. grudnia 1910 r.

wczono Dbie z przysiókami Beszcz i G-
binów^, dalej Ludwinów wraz z obszarem
dw^orskim, ustaw z dnia 29. listopada 1911

gmin Paszów, równie z obszarem dwor-
skim. Obszary dworskie wyczono oczywicie
ze wzgldów katastralnych, hipotecznych

i regulacyjnych. Wreszcie ustawa z dn. 22.

sierpnia 19 J 4 wcza w obszar Krakowa
take miasto Podgórze. W ten sposób miasto

zyskao ogromnie na obszarze, liczc bez

Podgórza, a wic wedle stanu z pocztku
1914 r. 41*42 kni^, razem z Podgórzem
46'90 km^; w tak szerokich ramach moe
si oczywicie miasto rozwija odpowiednio,

nieskrpowane adnemi przeszkodami, prócz

tych, które wi si z jego charakterem
obronnym jako wielkiej twierdzy. Ludno ca-

ego obszaru dzisiejszego miasta, a wic wraz
zPodgórzem, wynosiawl910 r. 176.447 osób.

Obok tego ruchu, który moglibymy nazw^a
dorodkowym, gdy sprowadza on rzesze

ludnoci wiejskiej, lub te maomiasteczko-
wej do wikszych centrów, a który jest pod-

staw i powodem wzrostu skupie wielko-

miejskich, mamy do czynienia z ruchem
wrcz przeciwnym, który jest ju wynikiem
rozwoju wielkomiejskiego, a mianowicie
z wyludnieniem si centrum. Zmie-
nia si ustosunkowanie dzielnic : mao za-

ludnione zaczynaj si zaludnia, natomiast

dzielni<e wysoko zaludnione, które s orod-
kiem ruchu handlowego, trac na ludno(.
.)(v.eli np. j>orówirdmy krakowskie ródmie-
cie i dzielnic np. czwart (Pia.sek) w prze-

cigu ostatnicli lal, to zauwaymy nastpu-
jce przesunicie si stosunku : ródmiecie,
kt(')re tworzyo swego czasu '/^ ogóu ludno-

ci Krakowa, obecnie [)rzedstawia zaledwie

szóst cz, a wic umiej ni Piasek, który

j)rzed czterdziestu laty stanowi zaledwie

7'8% ogóu. Stosunek ten zmienia si stale

na niekorzy ródmiecia, czyli na jego ko-

rzy, jeli ubyt(?k ludnoci uwaa bdziemy
za cech wiadczc dodatnio o rozwoju

handlowym dzielnicy; i tak byo w latach:

w dziel-

nicy
l66> 1880 1890' 1900 1910

_ 1

1. ród-
miecie

33 8o7o 30-46°/o 27 76% 19-647o 15-8"/o

III. Nowy
wiat 3-8-0/0 3-8so/o 4-82o/o 6no/„ 6-2Vo

IV. Pi.isek 7-8% 8-38% 8-787o 11-82% 1610/,

itd. itd.

Jeeli wemiemy pod uwag procent przy-

rostu poszczególnych dzielnic, to rónica
uwydatni si naocznie

:

procent przyrostu w okresie

1890-1900 1900—1910

dla caego miasta + 23-34 - 20-9

dla dzielnicy 1. — 587 — 2-38

dla dzielnicy IV. + 67-53 + 64*16

Dzielnica I, ródmiecie, zmienia si za-

tem pod wzgldem iloci ludnoci nietylko

w stosunku flo innych dzielnic, co monaby
tómaczy wzmoonym ruchem budowlanym
w mao zabudowanych jeszcze dzielnicach,

ale te i bezwzgldnie; ubytek ten post-

puje stale:

r. 1869 1880 1890 1900 1910

ludno
ródmiecia 16.862 18.221 17.794 16.749 16.351

przybytek
wzgldnie

ubytek ludno-

ci, osób: +1.359 -427 -1.045 -398
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Przyczyny tego zjawiska s [)rosLe : cen-

trum miasta, dogodnie pooone, bdce
orodkiem komunikacyinvm, posiadajce wi-
ksz ilo instytiicyj publicznycli, skupia eni
samem ycie miasta daleko intensywniej, ni
to czyni mog inne dzielnice. Jako takie,

jest terenem niezmiernie podatnym dla roz-

woju handlu ; tam, gdzie cigle przechodzi

fala ludzka, tam zakady kut)ieckie prospe-

ruj nierównie lepiej ni w miejscacli ma-fo

oywionych, a zatem, centrum staje si po-

woli dzielnic handlow.
Dzielnica przestaje by wycznie mieszkal-

n : handel, coraz to bardziej si rozwijajc,

zajmuje mieszkanie parterowe dla swoich ce-

lów, czasem i mieszkania na pitrach; sklepy,

biura, kantory, skady, wypieraj bezwzgl-
dnie mieszkania prywatne, choby przez to, e
mog paci daleko wyszy czynsz najmu. Na-
stpuje zatem emigracya ludnoci ze ródmie-
cia do dzielnic innych, a nawet na przed-

miecia, gdy tylko stan komunikacyi na to

pozwala. Zjawisko to jest powszecuiie znane
;

w mniejszym lub wikszym stopniu waciwe
jest kademu z wielkich miast.

Wracajc do stosunków krakowskich, na-

ley stwierdzi, e ubytek ten nie rozkada si
równomiernie na ca dzielnic, lecz pozostaje

w cisej zalenoci od dróg ruchu wielko-

miejskiego. ródmiecie przedstawia pod tym
wzgldem dziwne kontrasty : ulice oywione,
doprowadzajce do rynku ludno innychdziel-

nic i okolicy, jak np. ul. Szewska, Florya-
ska, Grodzka, krzyuj si z ulicami spokoj-

nemi, jakoby nietknitemi wcale przez ywe
ttno ruchu, jak ul. w. Tomasza, w. Marka,

Poselsk itd. Rzecz prosta, e ulice ruchliwe

trac na ludnoci, podczas gdy inne wykazuj
jeszcze nieznaczny zreszt przybytek, jak to

wykazuje ponisze zestawienie rozwoju krzy-

ujcych si ulic w okresie 1880—1910:

ul. Gobia + lO®/^ ul. Wilna — 45 77„

j
< Anny — 32-

1

»Jagielloska -f 188 ] » Szewska — 318
1^

» Szczepansl^a — 23*5

(
> S^iwkowska — 24-

1

» Tomasz
> Marka

itp. itp.

+ 4-8

+ 11

Floryaska
Szpitalna

17-6

29-5

W przyszoci oczywicie naley oczeki-

wa ogarnicia i tych ulic, dotychczas bier-

nych, przez wzmagajcy si ruch handlowy.

Stwierdzi zarazem naley, e Fiietylko handel

koncentruje si w ródmieciu, ale take
i przewana cz instytucyj publicznych,

rzdowych, miejskich czy te iimych, które

równie kieruj cz prdu ludzkiego ku

sobie, wreszcie przewana cz lekarzy,

przedewszystkiem oczywicie specyalici,

i wreszcie adwokaci i notaryusze zamieszkuj
prawie wycznie centrum miasta i inne

oywione ulice.

Rzecz prosta, e rozwój ten nie ogranicza

si do jednej dzielnicy, cho w niej najty-

powiej wystpuje. Ulice, cignce si wzdu
plant, tudzie niektóre waniejsze arterye

l-comunikacyjne, jak ul. Zwierzyniecka, Kar-

melicka, Duga, wykazuj równie chara-

kterystyczne cechy rozwojowe, zczone
z ubytkiem ludnoci. Równie dzielnice, za-

mieszkane w znacznej czci przez ludno
ydowsk, tj. Stradom i Kazimierz, trudnic
si handlem, maj swoiste cechy rozwoju.

Obserwowa tu moemy dwa zasadnicze zja-

wiska: zmniejsza si ludnociowo gówna
arterya komunikacyjna, czca centrum
miasta z Podgórzem i prawym brzegiem

Wisy, a wic ulica Stradomska (bardzo zna-

cznie, 47'()7o, dalej ulica Krakowska, Wol-
nica, ulica Mostowa, na których skupia si
ruch handlowy tych dzielnic. Drugim ogni-

skiem depopulacyi jest dawne miasto y-
dowskie. Ghetto; w cigu ostatnich dziesi-

cioleci dokonywa si exodus ludnoci y-
dowskiej z wskiego obrbu przeludnionych

ponad wszelk miar ulic Ghelta i rozlanie

si jej po caem miecie.

Rozwijajce si coraz to bardziej miasto

wytkno dla tych dzielnic dwie wielkie linie,

majce przed sob widoki znacznego roz-

woju : ulic Dietlowsk, a obecnie, po otwar-

ciu trzeciego mostu na Wile w r. 1918,

ul. Starowiln, której szybki rozwój wida
z roku na rok.

W zwizku z tymi ogólnymi zjawiskami

rozwoju demograficznego, rozpatrze* naley
stosunki ludnoci pod wzgldem pci, wy-
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znania, wieku, stanu cywilnego, jzyka to-

warzyskiego, przyrialonoci, wreszcie stopnia

wykszta('(Miia.

I* o (I w zg I c d e Ml p .1' c i
,

jak wogóle

wszystkie wiksze miasta, posiada Kraków
znaczn przewyk kobiet

;
procenty dla po-

szczegóinych lat s[)isowych przedstawiaj si
w nastpujcy sposób

:

mczyzn kobie

1869 47-3
. 52 7

1880 45-7 54-3

1890 44-9 551

1900 45-7 543

1910 44-7 55-3

Procent kobiet jest zatem stosunkowo

wysoki, l^ochodzi on przedewszystkiem ze

znacznej iloci suby eskiej, która znaj-

duje si w miecie, nastpnie za z powodu
wyczenia wojska, które nie jest w po-

wyszych cyfrach uwzgldnione. Co do dys-

lokacyi pci, to zaznaczy naley, e m-
czyni przewaaj w ulicach oywionych,
handlowych, a wic przedewszystkiem w ród-
mieciu ; natomiast dzielnice obwodowe, mie-

szkalne par excellence, wykazuj czasami

15% przewyk kobiet. Ciekawem zjawi-

skiem jest znaczne przesunicie si pro-

centu pici na Kazimierzu na korzy m-
czyzn.

Pod wzgldem wyznania, bezwzgl-
dna wikszo ludnoci miasta, to chrzeci-

janie i to prawie wycznie wyznania rzym-
sko-katolickiego ; znikomym jest procent

innych wyzna, przyczem w rachub wchodz
jedynie greccy- katolicy, tudzie ewangelicy.

Ludno ydowska jest natomiast reprezen-

towana bardzo silnie, tworzc mniej wicej
jedn trzeci ogóu ludnoci. W kadym razie

skonstatowa naley fakt, e w przecigu
ostatniego pówiecza procent ydów zwolna,

ale niemniej wytrwale si zmniejsza, o czem
wiadczy statystyka

:

ludno

ydowska procent

ludno

i

przyrós ludnoii

ydowsk. procent przyrostu

1857 12.937 37-8 — —

1869 17.670 35-3 4.733 36-6

1880 19.948 33-3 2.277 129

1890 20.736 30 789 9-9

1900 25.430 29-9 4.694 22-7

i910

(tylko stare

dzielnice)

30.820 29-7 5.390 21-2

Dane z ostatniego spisu dotycz jedynie

starych dzielnic : jeeli uwzgldnimy take
nowo przyczone gminy, to procent ydów^
ulegnie znacznie znice, gdy dzielnice te

zamieszkiwane s prawie wycznie przez

ludno chrzecijask.
Co za do rozmieszczenia terytoryalnego

ludnoci ydowskiej, to z dawien dawna
skupiaa si ona w dzielnicy VIII, w dawnem
miecie Kazimierzu. Ograniczona zrazu do

ghetta, które obejmow^ao szereg ulic koo
bónicy Kazimierzowskiej, do dzi dnia za-

chowujcych swój odrbny charakter, roz-

przestrzenia si nastpnie ludno ydowska
w caej dzielnicy, tworzc mniej wicej ^4
ogóu jej mieszkaców : podobnie i dzielnica

VII, Stradom, zaneszkana jest w wikszoci
przez ydów, przyczem jednak uderza fakt

zmniejszania si procentu ludnoci ydow-
skiej w tych dzielnicach

:

Stradom Kazimierz

1880: 63-35 82-03

1910: 57-08 75-19

Pozostaje to w zwizku czci z przesu-

niciem si stosunku wyzna w caem mie-

cie na korzy chrzecijan, czci znów
z bardziej równomiernem rozprzestrzenieniem
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si ludnoci yclowskiej w iiinyeli dzielni-

cach, przedewszyslkiein na Kleparzu i We-
soej.

Kozpatmic ludno iniasiri pod wzgl-
dem wieku, skonsUilowa naley fakt, e
mamy do czynienia ze stosunkowo wysokim
odsetkiem osób powyej 60 lal, a wiyc prze-

wanie do zarobkowania ju niezdolnych;

co ciekawsze, odsetek ten stale si podnosi.

Podczas gdy z miast polskich Warszawa
wykazuje w odnonych pozycyach 5 '5%,
Lwów 5*l7o? Kraków ma a 6 57in ^ ^vic

bardzo wiele; niezawodnie zawdzicza ten

wysoki stosunek znacznej ih)ci emerytów
i wdów, które przyjedaj do Krakowa, by
spdzi tu stare lata. Podobnie wykazuje
statystyka stosunkowo /.naczn ilo mo-
dziey, a wic osób przyf)y'l'ych do Krakowa
w celu zarobkowania, jak te i nauki. Co
si tyczy rozmieszczenia terytoryalnego, to

stwierdzi tr/.eba, e ródmiecie skupia

przedewszystkiem ludno w sile wieku, wy-
kazujc mniejsze procenty dla dzieci i starców.

Z dat, dotyczcych stanu c y w i 1 n e g o

mieszkaców miasta, obchodzie nas mog
w pierwszym rzdzie odsetki osób, yjcych
w stanie wolnym. I tak mamy

:

kobiet

wdowców a 515 wdów (w r. 1900). S to

oczywicie przewanie osoby do Krakowa
nieprzynalene które zjedaj si do miasta

(wedle okrelenia Kleczyskicgo) na emery-
tur idewocy; monaby doda jeszcze, ce-

lem ksztacenia dzieci itd.

Statystyka jzyka to w a i-z y s k i ego
ma w odniesieniu do Krakowa niewielk
warto. .lak wiadomo, statystyka austrya-

cka nie uznaje narodowoci ydowskiej; wo-
bec tego ludno izraelicka, w przewanej
swej czci narodowo-ydowska lub indyfe-

rentna narodowo, zmuszona jest zajjisywa

si w której z istniejcych rubryk, polskiej

lub niemieckiej ; std te cyfr, t drog
otrzymanych, nie mona cile interpretowa.

Do porównania wystarczy zestawi f)r()cent

ludnoci nie|Jolskiej w 1880 i 1910 r. dla

rónych dzielnic

:

dzielnica r. 1880 r. 1910

I 2-6 115
III 5 l-9i

IV 2-88 313
V i 6 3-74

VI 10-8 508
VII 13-4 1-21

VIII 224 1-21

w r. 1869
1880
1890

mczyzn
6360/,
69 1

65-9

59-077o
6615
63 08

Procenty te ulegaj zatem silnym waha-
niom, zalenie oczywicie od konjunktur go-

spodarczych, kt(')re wytworzy mog w sze-

rokich warstwach ludnoci ochot wzgldnie
niech do wstpowania w zwizki maeri-
skie. Co si tyczy dyslokacyi dzielnicowej,

to najwikszy procent ludnoci wolnej ma
ródmiecie, co pozostaje oczywicie w zwi-
zku z jego charakterem handlowym, niemie-

szkalnym.

Drugim charakterystycznym rysem staty-

styki stanu cywilnego, to ilo osób owdo-
wiaych. Jest ich w Krakowie stosunkowo
niezbyt wiele, |)rzyczem niezmiernie zna-

mienn jest wybitna przewyka iloci wdów
nad wdowcami ; i tak przypadao na stu

Oczywicie, znacznego spadku procentu

ludnoci niepolskiej we wszystkich niemal

dzielnicach, zwaszcza za VII i VIII, zamie-

szkaej przez ludno ydowsk, nie naley
tómaczy przesuniciem si faktycznem sto-

sunku na korzy ludnoci polskiej ; dowo-
dzi ona co najwyej, e ludno ydowska
wolaa w r. 1880 uwaa si urzdowo za

Niemców, trzydzieci lat póniej za Polaków;
pod wzgldem przekona zostaa zapewne
w przewanej czci tak, jak przedtem,

tj. ydowsk.
W kadym razie zauway naley, e pro-

cent ludnoci niepolskiej jest w Krakowie
bardzo niski, tak, e Kraków mona uwaa
na podstawie cyfr statystycznych za wy-
cznie polskie miasto.

Nieznaczny odsetek ludnoci niepolskiej,

to przedewszyski(mi Xiemcy i Czesi, w czem
znaczny procent suby kolejowej. Bezwzgl-
dnie dominujcy procent ludnoci polskiej
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wzrasUi jeszcze biirdzu^j, jeli zwróeiiny

uwag, e st.alysl.yka rozdziela wedle gru()

iKirodowyi^h jedynie przynalenych do pa-
stwa ausLryackiego ; tyinczaseni w niie('ie

przebywa slale znaczna ilo os(jb przyna-

lenych do innych pastw, i tak w r. 188D

4"777o, w r. 1910 w starych dzielnicach

8'!257oi w cae In miecie O 75*Vo- Z ludnoci

tej znaczna wikszo to Polacy z innych

zaborów, zw-aszcza z rosyjskiego; znaczna

rónica procentu w latach 1890— 1910 spo-

wodowana jest licznym napywem z Króle-

stwa, spowodowanym kryzysem gospodar-

czym, zaburzeniami rewolucyjnemi w r. 1905,

tudzie w pierwszym rzdzie strejkiem szkol-

nym, który skierowa liczne rzesze mo-
dziey do Krakowa.

Rozpatrujc ludno miasta pod wzgl-
dem przynalenoci, widzimy natych-

miast znaczny spadek procentu osób do mia-

sta przynalenych ; i tak, byo ich

:

w 1880 r. 554%
w 1890 r. 40-2

w 1900 r. 34
w 1910 r. 39-9

Jjest to zjawisko zupenie naturalne

'

w miar rozwoju miasta coraz to wikszy
odsetek ludnoci to ludzie, którzy z zewntrz
do miasta przybyli. Wród nich wiele byo
niewtpliwie osób przynalenych do gmin
podmiejskich, przyczony cli nastpnie do

miasta, czego dowodem wzrost procentu za

rok 1910.

Ciekawem by moe jeszcze zestawienie

ludnoci wedle stopnia wyksztace-
nia; odsetek osób niepimiennych jest bar-

dzo charakterystyczny dla rozmaitych typów
skupie ludnoci. Stan ten ulega w cigu
kilkudziesiciu ostatnich lat wielkiej zmia-
nie, i to tak wskutek ogólnego postpu owiaty
w kraju, jak te wskutek specyalnych stara
gminy na polu szkolnictwa ludowego i zwal-

czania analfabetyzmu u dorosych. I tak

liczono procentowo

:

(w starych umiejcych umiejcych zupenych
dzielnicach) czyta i pisa tylko czyta analfabetów

w r. 1880 55-91 6-65 37-14

w r. 1910 78-98 2-54 18-63

Widzimy zatem, e liczba analfabetów

zmniejszya si dwukrotnie, podobnie zna-

cznej redukcyi ul(?ga ilo osób, umiejcych
jedyriie czyta: zmiany le moemy uzna
za ze wszech miar korzystne. Oczywicie,
jeli wemiemy [)od uwag dzielnice nowo-
przyczone, to stosunek ten ul (.'gnie nieco

zmiaie, ale stosunkowo nieznacznie, wyka-
zujc dla caego miasta 75*687y umiejcych
czyta i pisa, 21 "68% zupenych analfa-

betów. W nowych dzielnicach (bez Podgórza

i Paszowa) liczono w r. 1910 jeszcze 29'907»

osób nie umiejcych czyta ar pisa; oczy-

wicie przypuci naley, e procenty te

w bardzo niedugim czasie stan .si ko-

rzystniejsze. Jeli chodzi o rozdzia analfa-

betów pomidzy pe, to rzecz wiadoma, e
naogó mniej zwraca si uwagi na wykszta-
cenie elementarne kobiet, da si to stwierdzi

cyfrowo take i w Krakowie: w dzielnicach

starych rónica ta jest mniejsza, w nowych —
wiksza.
Obok spisu ludnoci i w cisym z nim

zwizku postawi naley statystyk do-

mów. Liczba domów w poszczególnych dziel-

nicach miasta wyglda w odnonych latach

spisowych w nastpujcy sposób :

1858 1869 1880 1890 ,1900 1910

I 510 510 518 483 501 484
II 11 11 11 7 7 9

III 99 103 97 119 169 157
IV 144 150 172 202 314 571

V 161 161 173 190 166 278
VI 84 84 130 195 310 304
VII 42 42 64 71 81 144

VIII 348 361 351 350 451 475

razem 1499 1412 1516 1617 2099 2321

Przyrost to znaczny, wynoszcy dla 52-

letniego okresu ca 68%, razem 923 domów.
Zrazu powolny i mniej wicej równomierny,

staje si nader szybkim w okresie ostatnich

lat dwudziestu, tj. 1890— 1910, co pozostaje

oczywicie w wyranym zwizku z rozwojem
miasta w tym okresie. Wzmoony ruch bu-

dowlany objawia si zwaszcza w czwartej,

szóstej i siódmej dzielnicy, gdzie ogólna

liczba domów^ jest obecnie dwu- i trzech-

krotnie wysz od stanu z r. 1858. Dziel-
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nice inne by.y ju poprzednio do gsto
zabudowane : ródmiecie ma nawel obecnie

nieco mniej domów, ni dawniej. Postp ten

jednak uwidacznia si nietyli<o w iloci do-

mów, ale te w ich jakoci. Do wyjtków,
znikajcych z kad chwil, nale obecnie

domy drewniane, których jeszcze statystyka

z r. 1867 liczya blisko '28%, przedewszyst-

kiem na Kazimierzu, Kleparzu i Piasku.

Pod wzgldem bezpieczestwa od ognia sto-

sunki byy bardzo smutne, gdy zaledwie

czwarta cz domów (24%) bya kryta

maleryaem ogniotrwaym, reszta za po-

kryta bya gontem, co sprzyjao szerzeniu

si poarów, zwaszcza w ilzielnicach takich

jak Kleparz, gdzie na 150 domów zaledwie

11 miao dach z materyau ogniotrwaego,

czy ogromnie gsto zabudowany Kazimierz,

gdzie z 84() domów zaledwie 41 byo od-

powiednio pokrytych. Samo ówczesne miasto,

czyli dzisiejsze ródmiecie, które byo sto-

sunkowo jeszcze najlepiej zabudowane, zwa-
szcza w czciach, odbudowanych po wiel-

kim poarze, miao na 508 domów zaledwie

197 krytych ogniotrwae. Dzi oczywicie
stosunki te ulegfy radykalnej zmianie; kady
dom musi by obowizkowo pokryty stoso-

wnym materyaem, zmniejszajcym niel)ez-

pieczestwo ognia. Wogóle, poziom zabudo-
wania podniós si znacznie : buduje si domy
znacznie wysze, wzgldnie te podnosi si
don)y stare, dobudowujc pitra. Giekawem
jest nastpujce zestawienie procentowe

:

poszczególnych dzielnic najwicej zabudowa-
ne jest oczywicie ródmiecie.

Cyfry, przytoczone powyej za rok 1910,

dotycz oczywicie tylko tego samego tery-

toryum, co dane z r. 1867, a wic jedynie

dawnych dzielnic. Rzecz prosta, e nieda-

wno przyczone gminy, o charakterze pod-

miejskim, w niektórych czciach nawet ca-
kiem wiejskim, s zabudowane zupenie ina-

czej : tak wyglda zapewne Kle[)arz przed

czterdziestu laty. Przewaga domów |)artero-

wych tu oczywista :

domów parterowych T^ai
» pitrowych 2062
> 2 pitrowych i wyszych 5-26

Mimo to jednak, domy murowane stano-

wi bezwzgldn wikszo (66'6H%).

Co do stosunków wasnoci, to — pomi-

jajc do nieznaczn liczb budynków, sta-

nowicych wasno kraju czy pastwa —
udzia procentowy ludnoci ydowskiej jest

do znaczny. Waciciele ydzi przewaaj
bezwzgldnie na Stradomiu i Kazimierzu,

bardzo wysoki procent stanowi na Wesoej.
Wogóle zauway naley, e odselek wa-
snoci ydowskiej jest wszdzie wyszy, ni
odsetek ludnoci ydowskiej w danej dziel-

nicy, co wskazuje na znaczn ekspanzy
ekononczn ydów, rozporzdzajcych wi-
kszym kapitaem i bardziej przedsibiorczych.

odsetek ydowskiej
wasnoci ludnoci

rok 1867 1910

domy parterowe 35-2 616
1 pitrowe 28-7 18-80

2 pitrowe 29-5 56-77

3 pitrowe 6-6 17-84

ponad 3 pitra — 0-43

dzielnica 1 19-4 1156
III 216 5-66

IV 132 3-46

V 12-8 611
VI 319 953
VII 67-7 57 08
VIII 85-8 75-19

Przewaaj tu wic bezwzgldnie domy
dwupitrowe, wysze nie tworz nawet pi-
tej czci ogóu, mimo to, w porównanie ze

stanem z r. 1867 poslp tu wida ogromny;
domy parterowe, niegdy tworzce wicej ni
trzeci cz caoci, obecnie tworz zaledwie

jak dwudziest, równie i dom jednopi-
trowy jest nierównie rzadszy. W porównaniu

W gminach niedawno przyczonych prze-

waga wasnoci chrzecijaskiej jest nato-

miast wyrana, lak, e w rezultacie, w cy-

frach dla caego miasta, odsetki ludnoci

ydowskiej i wasnoci s prawie e iden-

tyczne : pierwszy wynosi 22*56, drugi 22'67.

Bd co bd, ekspanzya la w obrbie sta-

rego miista, która jest niewtpliwie dzieem
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ostutnicli tlziosiccioloei, jost, bardzo cli.irak-

UM'ys(y(;zna.

Przechodzc do s I a t. y s 1. y k i mi (3 s z k a-

n i o w c
j

, slwiord/^aiuy pry.edcwszystkicni, e
zagszczenie ludnoci w sLosimku do iiinyli

iiiiasl nie jesl zbyt, wysokie. Tak np. w r. IcSSO

wypada w Krakowie na pokój r95 osól),

podczjis gdy w Wiiuiniu w lyin samym czasie

liczono )il, w , Hiidapecie 2"89, w Pradze

czeskie] 21. Oczywicie, cyfra la nie roz-

kada si równomiernie we wszystkich dziel-

nicach. Obok dzielnic, w których stosunek

ten iest niski (dzielnica I np. r48, IV 1"51),

spotykamy cyfry wysokie dla dzielnicy V
(Kleparz), zamieszkaej przez ludno ubog,
sub kolejow itd., wreszcie VII i VIII,

wykazujc 2 wzgldnie 3*59 mieszkaców
na pokój. Cyfry to, zwaszcza ostatnia, ogro-

mnie wysoka (cho maximum Wiednia,

w dzielnicy X, Favorilen, zamieszkaej przez

ludno robotnicz, wynosio wte,dy 4'9),

najgorsze stosunki panoway wówczas w da-

wnem miecie ydowskiem : ul. Estery (V08.

Jakóba 4'18, Wska 4*15, Szeroka 3'78 itd.

Do dzi dnia obserwujemy tam ogromne
zgszczenia ludnoci, yjcej w niezdrowych,

niezwykle brudnych mieszkaniach, cho po-

prawa widoczna, skoro wiele domostw zde-

molowano i duo ludnoci rozproszyo si
po caem miecie, nie ograniczajc si do

ghetta. Ostatnie statystyki nie daj nam cyfr

porównawczych, przeprowadzaj natomiast

skrupulatn statystyk mieszka. Z cieka-

wych tych zestawie okazuje si, e prze-

wana cz mieszka, to mieszkania mae,
a zatem, zamieszkae przez ludno nieza-

mon, z czego wnosi mona, e przewana
cz ludnoci miasta, to ludzie niezamoni.
Jeeli mieszkania, majce 1— 3 pokoi, na-

zwiemy maemi, 4— 5 redniemi, powyej
piciu pokoi wielkiemi, to w r. 1910 mamy
nastpujce procenty :

na 100 miesz- ze 100 miesz-

ka wypada kaców
na mieszka

izby z piecem kuchennym 34-98 3024
mieszkania mae 55-77 5702
mieszkania rednie 6-99 8 85
mieszkania wiksze 2 26 3*89

Mieszkania mae ()rzedsawiai wic bez-

wzgldn wikszo'; mieszka ; obok nich

znaczn pozycy, bo Irzeci cz og(')u zaj-

muj mieszkania biedne, t. zw. *izby'%z pie-

cem kuchennym. Slosimkowo duo jest mi(v

szka w suterenach (4'877o og^-f^Oj uiniej na

[)()(idaszu (l'287o)- ^^ 'o oczywicie w f)rze-

waajcej wikszoci izby. Do charakte-

rystyki stosunków mieszkaniowych w Kra-

kowie posuy moe fakl, e zaledwie 8"24'7o
ogóu mieszka ma azienki, tak, e zaledwie

1 0'447o ogóu mieszkaców moe korzysta
z wasnej azienki, co jest oczywicie odset-

kiem bardzo niskim.

II. Gospodarka miasta.

Zadania gospodarcze gminy wogóle, gminy
za wielkoniiejskiej w szczególnoci, s bar-

dzo rónorodne ; celem ich jest zaspokojenie

potrzeb spoecznych ludnoci. Wspóycie
wikszej iloci osób na pewnem terytoryum
ksztatuje si mniej lub wicej intensywnie;

mao intensywne na wsi komplikuje si
ogromnie w stosunkach miejskich : zadaniem

polityki gminnej jest wanie oddziaywanie

na pomylne i wszechstronne ksztatowanie

si tego wspóycia ku korzyci mieszka-
ców. Zadania te przypadaj gminie, gdy
z natury rzeczy nie mog one lee w za-

kresie dziaalnoci gospodarczej jednostki.

Do tych zada gminy naley przedewszyst-

kiem administracya i piecza nad zewntrz-
nym w^ygldem miasta, a wic czyszczenie

i budowanie ulic, owietlanie ich, zadrzewie-

nie miasta, troska o odpowiednie komunika-

cye, sowem wszystko to, co uatwia fizy-

czne wspóycie znacznej iloci osób na

niewielkiej przestrzeni. cile z tern cz
si zadania sanitarne gminy miejskiej, wi-
ksze ni gdzieindziej z po\vodu znacznego

zgszczenia ludnoci i warunków eo ipso

niepomylnych, jak to dostarczanie ludnoci

odpow^iedniej wody, czyszczenie kanaów itp.

W zwizku z tem pozostaje dziaalno
gminy na polu szpitalnictw^a, wykonywanie

nadzoru policyjno-sanitarnego, organizacya

odpowiedniego dostarczania rodków ywno-
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ci. Nastpnie wymieni naley coraz to

waniejszy dzia pracy kiilliiralnej na polu

szkolnictwa ogólnego i zawodowego, opieki

nad zabytkami, popieranie sztuki i nauki,

wreszcie dzia polityki socyalnej, obejnnijcy

starania gminy w zakresie opieki nad ubo-

gimi, zapobiegania ubóstwu, tudzie inne

akcye socyalno- polityczne z doniosem dla

ludnoci miasta znaczeniem. Przyjrzymy si
pokrótce najwaniejszym wynikom tej pi-
dziesicioletniej autonomicznej gospodarki

miasta.

Ogólny obraz dróg publicznych, u-

trzymywanych przez gmin, wynosi w 1909
roku 950.877 metrów'-, z tego byo:

ulic

brukowanych piekami, kost-

kami, pytami kamiennemi
lub kamieniem amanym

asfaltem

pytami betonowemi lub mo-
zaika

drzewem lub technolitem

szutrowanych lub ziemnych

Razem

226 035

30.335

552

220

415.627

672.769

chodni-

ków

96.872

6.609

106.867

73.760

284.108

Z zestawienia tego wida, e najczstszym
sposobem pokrywania chodników jest beton

;

celem uzyskania wikszej iloci zapotrzebo-

wanego materyau po odpowiedniej cenie

prowadzi gmina miejsk fal)ryk pyt beto-

nowych.
Czyszczenie ulic i placów naleao zrazu

do obowizków wacicieli realnoci: kady
z nich by odpowiedzialny za utrzymywanie
w czystoci odpowiedniej poaci chodnika

i ulicy przed swym domem. Od roku 190t)

spenia te funkcye miejski zakad czyszczenia

miasta, który prócz czyszczenia i skrapiania

ulic wywozi równie popió i zmiotki do-

mowe, nieczystoci kloaczne, tudzie usku-

cznia czyszczenie kanaów.
Owietlenie ulic wykazuje w ostatnich

latach znaczne postpy. Zniky hnnpy na-

ftowe, które do niedawna owietlay odle-

glejsze ulice, a miejsca ich zajy lampy
gazowe, na pryncypalnych ulicach elektry-

czne. Tak gazownia jak i elektrownia s
przedsibiorstwami gminnemi. Gazowni za-

oyo coprawda w poowie ubiegego wieku

dessauskie towarzystwo gazowe, ale po dwu-
dziestu piciu lalach gmina zerwaa z niem

kontrakt, a nastpnie zakupia zakad. Po
przeprowadzeniu koniecznych inwestycyj, na

które zacigna poyczk, zakad funkcyo-

nuje sprawnie, wykazujc coraz to wysz
produkcy gazu

;
pod wzgldem finansowym

daje on co rok znaczn nadwyk docho-

dów, któr przelewa si do kasy mieiskiej.

W r. 1885, przed wykupem, gazownia wy-
produkowaa SOO.OOd"^: w r. 1909 wynosia
produkcya ju 5() milionów m^, rozwijajc

si stale. Odbyt gazu wynosi 80 m^ na miesz-

kaca. Na owietlenie ulic zuyto w r. 1910

800 tysicy m^ gazu, a wic 127o ogólnej

konsumcyi : stosunkowo niewiele.

Podobnie elektrownia, istniejca od roku

1905, jest wasnoci miasta i rozwija si
coraz to lepiej, przekazajc miastu znaczne

dochody. O wzrocie produkcyi prdu wiad-
czy zestawienie dat z 19()5 i 1910 roku,

a wic z bardzo krótkiego przecigu czasu,

w cigu którego produkcya wzrosa wicej
ni dziesiciokrotnie. I tak w r. 19(>5 ilo
wyprodukowanego prdu wynosia w kilowat-

godzinach 249.555, pi lat póniej 2,527.433.

Powane zadania gminy w zakresie owie-
tlenia powstay wskutek przyczenia no-

wych dzielnic, owietlonych bardzo skpo
i niewystarczajco, przewanie naft.

Kom u ni kacy a w Krakowie rozwija

si, jak dotychczas, sabo. Tramwaj, zrazu

konny, od kilkunastu lat elektryczny, jest

wasnoci Towarzystwa »Krakowska Spóka
tramwajowa* : gmina czerpie z tramwaju

nieznaczne tylko dochody z podatków od

biletów jazdy. Ilo linij tramwajowych bya
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(Jo o.slaliiicli czasów niewielka: lor pojcdyii- mia.sl,a ziiacz(Mii(!. Jirak natoiiiiisl w niic.cie

czy, maa liczba wagomny i niewielka spra- skwomw na placach [)nl)licznycli. któni, wsku-
uno Uiclmiczna S[)i'avvia<l'y, e na ogó nic- lek hrakii oiipowiednicli hal largowych imi-

wielc korzystano z Irainw^ajii. Przyczenie sz hyc: czasfjwo niiejsceni largów, jak np.

gmin podmieiskich do miasla slworzyo nowe llynek Gówny, Plac Szctzepaski i Klepar-

zadania komunikacyine, do który(*h rozwi- ^ki^ do niedawna take May Hynek ; z isl-

zania musiaa przyslpi gmina, zapewniajc niejcych wymieni- nalo y obszerriy skwer
sobie slanowczy wpyw na Spók Iramwa- na ulicy Diellowskiej, da"'ei ^inae przed ma-
jow przez zakupuo wikszej iloci udzia- gislralc-m, lealrem, Sokoem hotelem Kra-

jów. Postp od tego czasu jest widoczny kowskim i pomnikiem grunwaldzkim. Slo-

tak co do zakadania nowych linij, jak le sunkowo niewiele take ulic zadrzewionych,

i szybkoci ruchu. Kwestya to wana, gdy na co jednak zaczto zwraca pilniejsz

od odpowiednich pocze komunikacyjnych uwag. Ogrody prywatne s w starem mie-

cenlrum miasla z przedmieciami zaley cie Ij. w dzielnicach I— VIII nieliczne i zni-

w znacznej mierze prawidowy i racyonalny kaj coraz bardziej, natomiast w gminach
rozwój miasta. W kadym razie ostry sd przyczonych jest ich wiele ; mona je li-

E. Strassburgera w ksice o gospodarce czy na okoo pótora tysica. Najliczniejsze

wielkich miast w Polsce, »e tramwaj w Kra- oczywicie s lu ogrody warzywne, które

kowie nie spenia sw^ego zadania ani pod stanowi ródo dochodów dla ludnoci przed-

wzgldem spoecznym, ani skarbowym*, na- niied, zaopatrujcej miasto w warzywa;
ley ju obecnie do — niedalekiej copraw^da — przewaaj one w obzowie, na Nowej Wsi
przeszoci. Przykad tramwaju lwowskiego, i Krowodrzy. Ogrody kwiatowe przewaaj
prowadzonego przez gmin, a speniajcego na Czarnej Wsi i w Dbnikach, na Zwie-

wybornie swe zadania tak spoeczne jak rzycu za i w Zakrzówku wystpuj cz-
i fiskalne, winien by tu miarodajny. ciej sady owocowe. Doda trzeba, e niia-

Pod wzgldem zadrzewienia przed- sto posiada wasny ogród wraz ze szkók,
stawia si Kraków dodatnio. Cae ród- wzorowo prowadzon.
miecie opasane jest szerokim acuchem W dziale urzdze sanitarnycii najwaniej-
plantacyj miejskich, powstaych na ^miejscu sze bezsprzeczne miejsce zajmuje wodo-
zburzonych w pierw^szej poowie ubiegego cig miejski, dostarczajcy miastu odpo-

wieku fortyfikacyj
;

plantacye te, wybornie wiedniej wody. Sprawca to niezmiernie wa-
utrzymywane, s cennym skarbem miasta na, od której w znacznej mierze zaley
i zastpuj brak ogrodów publicznych w sa- ogólna zdrowotno miasta, gdy w^oda czer-

mem miecie. Nieodaowan strat jest park pana ze studni jest przewanie niezdrowa.

Strzelecki, pooony w okolicy dworca ko- zanieczyszczona przez cieki i zlewy, a prócz

lejowego, który uleg parcelacyi. Mae zna- tego dla potrzeb wikszych miast zupenie
czenie dla miasta ma zaniedbany od lat park niewystarczajca. Wystarczy zauway, e
Krakowski ; natomiast park Jordana, powi- w r. 1870, kiedy rozpoczto wstpne prace

eony w pierwszym rzdzie wychowaniu fizy- nad budow wodocigu, byo na 1339 do-

eznemu modziey szkolnej, stanowi moe mów i 50.000 mieszkaców zaledwie 970
susznie chlub miasta. Obf»k parku powstaa studzien, z tego tylko 22 murowanych

;
po-

w ostatnich latach szeroka aleja spacerowa owa tych studzien, i to tak pryw^atnych jak

(Aleja 3-go Maja), dzielca park od bo i pubUcznych, których byo 16, miaa wod
miejskich. Obszerne te bonia, zajmujce wprost niebezpieczn do picia. Zarzd miasta

okoo lYs kni^ przestrzeni, su tak ku musia oczywicie zwróci uwag na te w wy-
celom spacerowym, jak te i dla zabawy sokim stopniu nieodpowiednie warunki i liczy
i gier ruchowych modziey

;
jako wielki si z koniecznoci budowy wodocigu miej-

rezerwoar powietrza posiadaj wielkie dla skiego. Pierwszy projekt przedoy zasu-
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ony prezydent miasta, Dietl, w r. 1868;
sprawa ta jednak nie wysza wtedy ze sta-

dyuin przygotowawczego, cho duo o nic^j

mylano i mówiono, tudzie rozpoczto ba-

dania, dugo si [)rzecigajce. Pierwotnie

projektowano urzdzenie sta-yi filtrów, po-

tem, gdy zapomnian t spraw znów wzito
na porzdek dzienny, badano tereny w po-

bliu Krzeszowie i wypracowano jiowe pro-

jekty, które tym razem uchwalono, lecz ze

wzgldów na oporne stanowisko wadz woj-

skowych nuisiano je zarzuci. Dó[)iero w ostat-

nim dziesitku ubiegego stulecia sprawa ta,

która z biegiem lat staa si coraz bardziej

piekc, zostaa definitywnie zaatwiona.
Miasto zacigno na koszta budowy poyczk
3,000.000 K. i naty(duniast przystpio do

budowy wodocigu w Bielanach, który te
ukoiiczono w r. 1900, a z pocztkiem na-

st|)nego roku oddano do uytku publicznego.

Wod()cig skiula si z trzeci j czci : z wa-
ciwych studzien na Bielanach, ze zbiornika

na Zwierzycu i sieci rur0(ig(')w poza mia-

stem i w miecie ; sie ta obejmowaa w chwili

otwarcia 80.113 metrów biecych tras,

z czego 59.251 w miecie.

Konsumcya wody w miecie zwik.szya
si znakomicie w przecigu niedugiego zre-

szt czasu istnienia wodocigu, o czem
wiadczy moe zestawienie

:

zuyto na ogólno potrzeby w miecie m'

role do celów do celów na uytek ,.

domowych przemys, publiczny ^^^ ^'^

1901 2-4 H16 2.488 2.490 29 144
1908 1.783.197 231.928 192.386 2,207.511

Mimo to, konsumcya wody w Krakowie
nie jest, w porównaniu z innemi miastami,

tak wielka; bardzo niewiele wody zuywa
si na cele przemysowe. Wynosi ona na

gow mieszkaca i dob 00.3, podczas gdy
w Warszawie 83 litrów. Wedle oblicze
Strassburgera przypada w Warszawie 33 li-

trów woiy na ((de przemysowe i publiczne,

podczas gdy w Krakowie zaledwie 10 (tj. na
cele przemysowe 5.3 1., na publiczne 4.7).

Obecnie jednem z najwaniejszych zada w tej

mierze jest przeprowadzenie pocze wodo-

cigowych do niedawno przyczonych gmin,

które w chwili poczenia nay zaledwie

107o domów z wodocigami.
Kanalizacya w Krakowie istnieje ju

od XIV w., oczywicie z biegiem czasu urz-
dzenia te stay si bezuytecznemi. W roku

1813 Senat rzdzcy Wolnego Miasta wyda
uchwa, moc której kady z wacicieli

domów zobowizany by do wybudowania
w obrbie swej realnoci odpowiednich ka-

naów wedle planów, wypracowanych dla

caego miasta. W chwili wic, gdy autono-

miczny zarzd miasta obj swe czynnoci,

tj. przed pidziesiciu laty, cae ówczesne

miasto czyli dzisiejsze ródnecie, byo ska-

nalizowane ;
kanay te odprowadzay wody

deszczowe, gospodarcze i odchody kloaczne.

W r. 1880 zaczto budow kanaów beto-

nowych; praca ta bya bardzo utrudniona

przez sposób zabudowania dawnego miasta,

tak, e w rezultacie kanalizacya nie moe
zadawalnia zupenie wszystkich po-

trzeb. Znacznym postpem jest w tej mierze

budowa kolektora lewobrzenego, cigncego
si wzdu koryta Wisy. Gminy przy-
czone s prawie wycznie nie skanalizo-

wane ; zadanie to bynajmniej niemae, spada

obecnie na gmin miasta.

W zakresie szpitalnictwa jest dzia-

alno gminy stosunkowo nieznaczna. Mia-

sto, jako takie, wasnych szpitali nie po-

siada. Z istniejcych w Krakowie najwikszy
szpital w. azarza jest utrzymywany przez

kraj; szereg klinik uniwersyteckich utrzy-

muje rzd pastwowy, inne szpitale s utrzy-

mywane ()rzez strony prywatne. Zadanie

gminy polega przedewszystkiem na wykony-
waniu |)olicyi sanitarnej i zwalczaniu chorób

zakanych; w tym celu ustanowiony miej-
ski urzd zdrowia rozwin w ostatnich

latach yw dziaalno: urzdzono praco-

wni bakteryologiczn, zakad dezyrdekcyjny

i szpital epidemiczny. Ponadto subwencyonuje
miasto wspólnie wydatnie stacy ratunkow,
utrzymywan przez » Krakowskie odjotnicze

towarzystwo ratunkowe >, które udziela na-

tychmiastowej pomocy w razie nieszczli-
wych wypadków, których liczba wzrasta
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zawsze zo wzrolcm wielkoiniejskiogo clui-

riikleni miasta.

W zakres policyi saiiilariiej wchodzi |)rze-

dewszysLkieiu nadzór targr)wy. Jak dawniej,

lak i dotychczas, largi odbywaj si na
otwartych placacij, w odpowiednich, a ra-

czej mao ()dpowiedni(;h ^straganach ; w pe-

wnycli dniach tygodnia odbywaj si take
i targi. Konlrohi sanitarna nad jakoci pro-

duktów, tudzie kontrola wagi, jest przez to

oczywicie znacznie utrudniona, ale em
bardziej konieczna. Jako jedno z najbliszych
zada gospodarki miejskiej na em polu
winno by zbudowanie odpowiednio urz-
dzonych hal targowych, w którychby sprzeda
produktów moga si odbywa w warunkach
bardziej iiygienicznych, a niewtpliwie take
i dla sprzedajcych wygodniejszych.

Natomiast ju od niespena czterdziestu

lat, tj. od 1878 r., posiada Kraków rze-ni centraln. Jest ona ju stara,

i mimo kilkakrotnych przeróbek i rozszerze
które okazay si konieczne przy rozwoju
miasta, nie odpowiada we wszystkiem swoim
zadaniom. Przed dziesiciu laty dokonano
znacznego rozszerzenia rzeni, zajmujcej
obecnie okoo dwu hektarów powierzchni;
par lat przedtem otwarto w pobliu rzeni,
na Grzegórzkach, centraln targowic dla

byda, przeznaczonego na rze, gdzie w osta-

tnich przedwojennych latach spd byda by
wyszy ponad 100.000 sztuk rocznie.

Sub bezpieczestwa w miecie spenia
policya w^ojskowa, utrzymywana przez rzd;
gmina przyczynia si jedynie finansowo do
pokrycia wydatków. Natomiast stra poarna
jest utrzymywana w caoci przez miasto

;

stra la skada si z okoo 60 osób i jest

w stosunku do obszaru miasta i gstoci
zabudowania niewielka. W gminach, nieda-

w^no wczonych, istniej nadto ochotnicze
strae. Dalej utrzymuje miasto stacy ra-

tunkow na Wile; kilku straników czuwa
stale nad osobami, kpicemi si w rzece

i zapobiega ewentualnym nieszczliwym
wypadkom.
Kade wiksze miasto skupia przy sobie

znaczniejsz ilo uczcej si modziey,

Kraków czyni to z pewnoci w wyszym
stopniu, ni inne. Szer(»g licznych
szkó, wyszych, rednich i pocztkowych,
og(')lno-kszLaccych i specyalnych, dobrze

za()|)atrzonych, sawnych niejednokrotnie, sze-

reg instytucyj i towarzystw naukowych z Aka-
demi Umiejtnoci na czeki sprawia, e
Kraków, zgodnie ze swym charakterem hi-

storycznym, do dzi dnia ze susznoci moe
by nazwany miastem nauki. Waln cz
kosztów utrzymania tak licznych .szkó i in-

stytutów, obok pastwa i kraju ponosi mia-

sto, powicajc na ten cel przeszo szóst
cz budetu, okoo miliona koron. Miasto,

jako rzdzce si wasnym statutem, tworzy

osobny okrg szkolny
;
piecz nad jego spra-

wami ma okrgowa Rada szkolna, której

z urzdu przewodniczy prezydent miasta.

W dziale szkó pocztkowych posiada
Kraków z pocztkiem 1912 r. 33 wasnych
budynków szkolnych; niektóre z nich, w osta-

tniem dziesicioleciu zbudowane znacznym
nakadem, odpowiadaj w^szystkim wspócze-
snym wymaganiom postpowego szkolnictwa.

Stan frekwencyi w tych szkoach przedsta-

wia si w r. 1911/2 nastpujco:

liczba liczba

klas dzieci

szkoy mskie 119 5 666
eskie 143 ^ 918
mieszane 58 2.692

320 15.276

Jeli sobie przypomnimy, e ludno mia-

sta wynosi przy ostatnim spisie (bez wojska)

142.518. to dzieci uczszczajce do szkó
miejskich, stanowi wicej ni 107o ogóu;
procent ten ulegnie podwyszeniu, gdy we-
miemy w^ rachub jeszcze szkoy pry\vatne.

W dziale szkó specyalnych i zawodow^ych
wspomnie naley o piciu uzupeniajcych
szkoach przemysowych, utrzymywanych
przez kraj, przy pomocy pastwa i miasta.

Podobnie przyczynia si gmina w wydatny
sposób do utrzymania Akademii handlowej

;

prócz gruntu, odstpionego pod budowl gma-
chu i stutysicznego udziau w kosztach

subwencyonuje gmina stale dzia gospodarczy.
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0(1 dwudziestu piciu laL prowadzi gniitia

»Kursa wysze dla kobiet im. A. Baranie-

ckiego», isluiejee ju poprzednio; wyborowe
te kurs ciesz si Hczii frekweucy panien..

Kursa te powstay pierwotnie przy Muzeum
techniczno-przemysoweni, które równie za-

wdzicza swe powstanie inicyatywie Adryana
Baranieckiego. Zloy- on mianowicie w roku

1808 miastu dar z 5000 okazów muzeal-

nycb, które stay si zawizkiem Muzeum,
reprezentujcego dzi 30.000 okazów, war-

toci okoo 300.000 k. Wysok warto po-

siada równie istniejca przy Muzeum bi-

blioteka specyalna. W ostatnich latach prze-

niesiono Muzeum do nowego gmachu przy

ulicy Smoleskiej.

Przy Muzeum powsta w r. 1907 •Kra-

jowy instytut popierania rkodzie i prze-

mysu* w Krakowie. Zadaniem jego jest

denie do podniesienia poziomu wykszta-
cenia zawodowego przemysowców i rko-
dzielników przez urzdzanie wzorowych za-

kadów, kursów zawodowych itd.

Dalej utrzymuje gmina szko robót ko-

biecycii, subwencyonuje szko artystyczn,

utrzymuje budynek Akademii Sztuk piknych,
sowem, przyczynia si wszdzie do pokry-

wania wydatków na rzecz s/.kolnictwa. ju
to jednorazowo, ju to stale : o dorocznych

jyydatkach gminy na tem polu informuje na-

stpujce zestawienie za r. 11)12:

Szkoa robót kol)iecych 34.464 K.

Akademia handlowa 4i;849 »

Szko-fa arlystycznogo przemys-fu przy Szkole
przemy3^)Wf'j 6.1)00 »

Szkoy przeiuysowe uzupeniajce 68.517 »

Szkoa wydziai'o\va eska \v. Scholastyki 13 212 »

Wysze klasy szkó wydziaowych 13.040 »

Kursa praktyczne gospodarstwa domowego 4.549 »

Miejska szkoa gosi)odarstwa domowego 40.610 »

Kursa eskie L^araniockiego 36.918 »

Akademia Sztuk piknych 33 3'i'0 »

Muzeum techniczno- przemysowe 58.192 »

Krajowy instytut dla popierania rzemios
i przemysu 62 162 »

Park Dra Jordana 6.563 »

Warsztat uczniów szkó rednich 5.483 »

Razem 529390K.

Prócz tych wydatków udziela gmina coro-

cznie subwencyi szeregowi instylucyj kidtu-

ralnych i owiatowych w nieoznaczonej cile
wysokoci, np. za IIM 1 r. 115.168 K.

Zbytecznem jest I utaj wymienianie calVgo

szeregu szkó wyszych i rednich, utrzymy-

wanych przez rzd, czy te prywatnych, jak

równie instytucyj i towarzystw naukowych.
Stwierdzi naley, e rozwój ich |)Oslpuje

stale, czego dowodem moe by rosnca
ilo uczniów: ogólna ilo osób, studyuj-

cych w Krakowie, przenosi 30.000, tworzy

wic pit cz ludnoci miasta. Wiele

z tych zikadów mieci si obecnie w nowo-

czesnych, obszernych i wygodnych budyn-

kach, postawionych na gruntach, odstpio-

nych w tym celu przez gmin.
Obok tych wydatków na szkolnictwo, po-

nosi jeszcze gmina znaczne koszty k o n s e r-

w a c y i z a b y t k ó w h i s t o r y c z n y c h

i popierania sztuki. Wasnoci miasta

jest Muzeum Naroiiowe, tudzie zczone
z niem Muzeum Czapskich, które w nieda-

wnych latach przeszo pod zarzd gminy,

a take Dom Jana Matejki. Poza tem utrzy-

mywa gmina Archiwum Aktów dawnych mia-

sta Krakowa, teatr miejski im. J. Sowa-
ckiego, tudzie udziela szeregu subwencyj

w tym dziale. W ostatnich czasach, ju
w czasie wojny, przejo miasto tealr ludowy

i i)rowadzi go we wasnym zarzdzie. Wy-
datki w tym dziale przekraczaj dwa kro
tysicy koron. Z subwencyonowanych j)rz(?z

miasto towarzystw naley wspomnie Towa-
rzystwo Mioników historyi i zabytków
Krakowa, rozwijajce nader ruchliw i sku-

teczn dziaalno.
Przeciwdziaanie ndzy jest je-

dnem z najwaniejszych zada polityki s|)o-

ecznej gminy, zwaszcza wielkomiejskiej,

gdzie zazwyczaj ubóstwo przybiera znaczne

rozmiary. Take w Krakowie i)roblem to

wany, któremu duo si powica uwagi

i troskliwoci, zwaszcza, e miasto od da-

wna byo, wedle finezyjnego okrelefiia orga-

nizatora statystyki miejskiej, prof. .1. Kle-

czyiiskiego, » uprzywilejowanym zbiornikiem

ubóstwa ^ Skaday si na to najr(>zm[iitsze

przyczyny : jedn z najwaniejszych byo
niezawodnie to, e miasto, z wielk liczb

I
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kocioów i inslyiiicyj dol)roczyniiycli, wy- k;id w. .Jó/.efa (Jla osifiroconych oiopców,
wiercio znaczny wpyw na liczne rzesze uho- dóin scironi(;nia X. Siemaszki, Towarzystwa
gicli, które chtnie sku])iay si w Krakowie, >w. \VincenL(3go a l^aulo, zakady Sióslr Mi-

zwaszcza, e i dobroczynno prywatna temu osierdzia i Felicyanok, nie liczc chwilowych
sprzyjaa; charakterystycznym jest w kadym przytuków i obiadów, wydawanych jedrio-

razie laki, e ogromna ilo ubogicii n'n\ bya razowo czy stale w niektórych klasztorach

przyfialena do miasta. Obok tego, pooenie wdrowcom i ubogim. Obok instytucyi do-

Krakowa jako wzowego punktu komuni- broczynnych chrzecijaskich Lstniej takie
kacyjnego. sprowadzao do co rok liczne ydowskie, równie liczne, powstae najcz-
rzesze emigrantów ; wreszcie, jak w kadem ciej przy domach modlitwy i udzielajce

wikszem miecie, chwilowy czy te stay zapomóg czonkom. Organizacye te maj t
brak pracy, niedostatecznoci zarobków, wresz- zalet, e udzielaj zasików osobom dobrze

cie niezdolno do pracy, ju to wskutek sobie znanym, przez co ma si pewno wa-
zbyt modego wieku, ju to kalectwa czy ciwego zuytkowania wsparcia. Nie zawsze
staroci, zwikszay coraz bardziej grono to powiedzie mona o instytucyach chrze-

ubiegajcych si o wsparcie i nakaday na cijaskich, które czsto paday ofiar wy-
gmin coraz to wiksze zadania. zysku ze strony naogowych wóczgów, cier-

Organizacya dobroczynnoci publicznej picych na zasadniczy wstrt do pracy. Uje-

w Krakowie datuje si od bardzo dawnych dnostajnienie dobroczynnoci publicznej, su-

czasów. Najdawniejsz i po dzi dzie naj- mienna kontrola nad ubogimi, tudzie ko-

znakomitsz instytucy jest Arcybractwo nieczno nietylko zapobiegania ubóstwu ex
Miosierdzia i Banku Pobonego, istniejce post, lecz take usuwanie jego przyczyn,

od 1584 r. Przez dugie lata wydatnej pracy musiao si sta w kocu atrybutem gminy,

zdoao Arcybractwo uzyska znacznie fan- która te zadania te przeja na swe barki,

dusze, które s po dzi dzie podstaw jego W 1900 r. utworzono przy magistracie nowy
dziaalnoci, wytrwaej i rónorodnej. Wy- wydzia dla spraw dobroczynnych, opierajc
mieni tu naley akcy jamunicz, tudzie jego dziaalno na zasadach systemu elber-

udz'elanie bezprocentowych poyczekw Banku feldzkiego. System ten przeprowadza cis
Pobonym. — Obok Arcybractwa istnia indywidualizacy osób potrzebujcych wspar-

w dawnym Krakowie cay szereg pomniej- cia i rozciga zarazem dokadn kontrol
szych instytucyi dobroczynnych, szpitali nad nimi za porednictwem specyalnych opie-

i przytuków; poniewa wskutek smutnego kunów; opiekunom tym powierza si nadzór

stanu miasta na przeomie XVIII i XIX wieku nad czterema (najwyej) osobami czy rodzi-

nie zdoay si one samodzielnie utrzyma, nami i od ich opinii uzalenia si wsparcie,

po r. 1815 zczono razem ich fundusze, Niestety, nie mona byo w Krakowie prze-

tworzc w ten sposób Towarzystwo Dobro- prowadzi tych zasad cile; na jednego

czynnoci, równie do dzi dnia istniejce, opiekuna ubogich wypada daleko wicej ro-

czynne i zasuone. Towarzystwo to posiada din ni cztery, przez co szybko niesionej

obszerny zakad przy ul. Koletek na Sira- pomocy i dokadno kontroli musi cierpie,

domiu, gdzie kilkuset ubogich znajduje stae Obok opieki wolnej, polesajcej na jednora-

schronienie. Z wielkich fundacyi dobroczyn- zowem czy cigem wspieraniu ubogich go-

nych wymieni naley dom ubogich im. Hel- tówk czy naturaliami, stosuje take gmina
clów, tudzie schronisko fundacyi ks. Aleks, opiek zakadow. Najwikszym takim za-

Lubomirskiego. Ponadto istnieje w Krakowie kadem jest miejskie schronisko pod zarz-
cay szereg instytucyj dobroczynnych, zor- dem Brata Alberta, obok niego stoi miejski

ganizowanych przewanie na podstawie wy- dom kalek i nieuleczalnych w. Anny.
znaniowej, utrzymywanych czciowo przez Miejska kasa dla chorych zostaa zaoona
klasztory; midzy nimi wymieni naley Za- w roku 1889. W przecigu dwudziestu lat



- 19 —

dziaalno jej zwikszya
I tak wynosiy w r.

:

si ogromnie.

przychody
z tego opaty czonków

» pracodawców
rozchody
z tego zasi/ki dla chorych

i poonic
lekarstwa
lekarze i ambulatoryiim

itd. itd

1890

59.808

39.430

19.410

52.529

21.392

8.981

4.820

1909

288.470 K.

177.&49 »

90.271 »

262134 *

108.095 *

35.666 »

40.111 »

tnich lat jest ogromny. Bilans majtku miej-

skiego w r. 18(37, przeliczony na korony,

przedstawi si w porównaniu z bilansem

z r. 1912 nastpujco;

R. 18G7

R. 1912

Stan
czynny:

1,133.228 66
73,332.576-31

Stan
bierny:

104.386-38

Majtek

:

1,028.8 i-2-28

50,496.305-90 22,836.271.

W r. 1907 zacz sw dziaalno publi-

czny okrgowy urzd porednictwa
pracy. Porednictwo dla pracujcych jest

bezpatne, i)racodawcy tylko uiszczaj nie-

znaczne opaty. Dziaalno tego urzdu,
w znakomity sposób oddziaujcego na re-

gulacy rynku pracy w miecie i zwalczanie

ndzy, powstaej w^skutek braku })racy, wy-
kazuje coraz to lepsze wyniki.

Jednem z waniejszych zada spoecznych
gminy, do niedawna co prawda zaniedbywa-
nych, to racyonalna polityka grunto-
wa. Celem przeciwdziaania spekulacyi na

gruntach budowlanych, która w ujemny spo-

sób wpywa na stosunki mieszkaniowe, po-

wodujc droyzn mieszka, dochodzc
w Krakowie do nieznanej gdzieindziej wyso-
koci, powinna gmina rozporzdza znacznym
obszarem gruntu, celem wypuszczenia go

w dzieraw lub te tworzenia miejskich ko-

lonij dla ludnoci uboszej, wreszcie celem
oddziaywania w^e waciwym czasie na zni-k zbyt wygórowanych cen. Miasto posiada

obecnie wiksz ilo obszaru wskutek przy-

czenia gmin podmiejskich w roku 1910;
gn)iny te posiaday okoo 256 morgów ob-

szaru, który sta si wasnoci nnasta. Nadto
w r. 1907 zakupio miasto 90 morgów grun-

tów pofortecznych. Zaznaczy naley, e
gmina przystpia w ostatnich latach do

budowy domów dla robotników miejskich na
Dbnikach.
Aby móc wszystkim tym zadaniom podo-

a, musi rozporzdza gmina odpowiednimi
funduszami: rzeczywicie wzrost budetu
miejskiego w przecigu kilkudziesiciu osta-

Niezwykle niska pozycya stanu biernego

w r. 1867 w^skazuje na ostron, prawie e
trwoliw polityk finansow zarzdu mia-

sta, na wyran obaw przed zaciganiem

dugów, a co za tem idzie — przed podej-

mowaniem szeregu potrzebnych inwestycyj.

Wogóle, a do r. 1909, w którym to roku

gmina przystpia do czciowej emisyi wiel-

kiej 23 nnlionowej poyczki, Kraków po.>^u-

giwa si poyczkan krótkolerminowemi,

z których pokrywano take i potrzeby bie-

ce ; system ten okaza si niewaciwym.
Ogólne zaduenie nnasta z kocem r. 1911

wynosio 37,322.180-38 K.

Porównanie poszczególnych pozycyj obu

zamkni wykazuje wybornie t rónic, jaka

zasza w przecigu tych niespena pidzie-
siciu lat. W r. 18()7 wykazywa l)ilans war-

to nieruchomoci nuejskich na 654.()(X) K.,

nadto w pozycyi czynszów ziemnych skapi-

talizowanych 32.000 K. Obecnie majtek
nieruchomy miejski przedstawia si w^ na-

stpujcym cyfrach

:

Warto zbiorów Muzeum Narodo- K.

wego 2,500.000-—

Warto zbiorów Muzeum J. Matejki 350.000-

—

» » » Czapskich
i budynku 1,800.000-—

» realnoci gminnych 18,654.088*63

» gruntów gminnych 14,594.24823

Gazownia miejska 3,824.497-25

Elektrownia miejska 11,002.979 68

Zakad wodocigowy miejski 5 825.391-22

Zakad czyszczenia miasta 782,138-82

Zakad desynfekcyjny, dom izolacyjny

i dom epidemiczny 92.67080
Rze-nia miejska i chodnia 2,279.142-77

Targowica na bydo 200.000-—

Rówmie ciekaw^em moe by zestawienie

wysokoci wydatków za lata 1868 i 1912.
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Dochód Fiozchód

P()zosta^)
kasowa

wzgl. niedobór

1867

1912

618.262-20

12,026.286-67

592.771-31

13,190.032-50
+ 25^-90-89

- 163.74-5-83

Suma wydalków zatem, klóra w r. 1(S67

przekraczaa zaledwie pó miliona koroFi,

w czterdzieci pi lat póniej przewysza
sum trzynastu milionów koron. W poszcze-

gólnych pozycyach zestawiamy par liczb

:

Szkoy
Dobroczynno
Dostarczanie wody

Upikszenie miasta

1867

7.482-90

18.960-78

2.356-04

(studnie publ.)

9.520-23

itd. itd.

1912

1,198.437-73

306.226-89

2,032.980-70

(wodocig)
98.876-40

Jedynie wydatek na utrzymanie zegarów jest

obecnie mniejszy :

w 1867 r. 708-27 obecnie 636-—

Rozwój to, jak widzimy, znaczny ; miasto

ronie, z rzdu rednich miast przechodzi

do szybko w rzd wielkich. Gmina poj-

muje swe zadania na ogó waciwie
;

po-

mijajc szereg zarzutów, od których nikt si
zupenie obroni nie moe, moemy stwier-

dzi'*, e znajduje si na odpowiedniej drodze.

Jakkolwiek jednak dokonano ju wi(de pracy,

zwaszcza w ostatnich latach, to niemniej,

gmina speni musi jeszcze szereg trudnych

i powanych zada. Przyczenie gmin pod-

miejskich j(;st administracyjnie faktem do-

konanym ; kwestya ta jednak jeszcze nie

zamknita, lecz przeciwnie, sam fakt przy-

czenia stwarza dopiero obszerne ramy dla

dziaalnoci gminy nad urzdzeniem now^ych

dzielnic. Czasy przedwojenne stwarzay nie-

korzystne warunki dla akcyi na szersz miar
podejmowanych ; w^ojna, pogotowie wojenne

twierdzy, dugotrwaa ewakuacya, odbiy si
bardzo niepomylnie na stanie miasta. Z ko-

niecznoci przej musi gmina czekajce j
powojenne zadania na polu polityki socy?tl-

nej, musi oddziaywa w kierunku reakty-

wowania ycia gospodarczego i spoeczr -^go,

z drugiej za strony przypuszcza naley, e
zniesienie kordonu, cigncego si tu na

pónoc od miasta, oddziaa pomylnie na ro-

zwój miasta, e Kraków nie bdzie — jak

dotychczas — centrum Galicy i zachodniej,

ale tem, czem by dawniej i czemu zawdzi-
cza swój wietny rozwój w przeszych la-

tach — pierwszem miastem Maopolski.
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